22 november 2019

Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik

Fördelning av arbetsuppgifter som tidigare skötts av Hampus Nilsson och Gabriele Kalus
Bakgrund
Forskningsingenjör Hampus Nilsson slutade som teknisk personal på institutionen 1 november 2019 och
Gabriele Kalus slutar som intendent 31 december 2019. De har mellan sig tagit hand om många arbetsuppgifter
på institutionen. Dokumentet här beskriver hur dessa kommer att fördelas i framtiden.
HN arbetsuppgifter
Datorinköp samt datorsupport på astronomi: Ross Church konteras 15% av sin tid för detta.
Datorinköp samt datorsupport teoretisk fysik: under tillsättning
Underhåll av LMK-teleskopet: David Hobbs konteras 15% av sin tid för detta.
Koordination av felanmälan: Felanmälan rapporteras till Lena Magnusson (astronomihuset) och Louise
Berglund (K-huset); detta arbete inkluderar underhåll av skrivare.
Vaktmästeri: Institutionen anlitar från LU Service en fast vaktmästare som kommer en gång i veckan till
astronomihuset och K-huset. Vaktmästaren tar hand om att fixa fel som har anmälts till
felanmälanskoordinatorerna och går dessutom en fast rond i astronomihuset och i K-huset. Institutionens
anställda kan också begära vaktmästarens hjälp till flytt av kontorsmöbler och liknande arbetsuppgifter. Lena
Magnusson sköter kontakten med vaktmästaren.
Kulturnatten: Nils Ryde och Tobias Ambjörnsson organiserar Kulturnatten tillsammans.
Nycklar: Lena Magnusson tar hand om utlämning av nycklar till astronomihuset och till K-huset.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA): Leif Lönnblad och Tobias Ambjörnsson fortsätter som institutionens
SBA-ansvariga. Naturvetenskapliga fakulteten organiserar brandövningar i astronomihuset och fysiska
institutionen organiserar brandövningar för K-huset.
Skyddsombud: Thomas Bensby blir ordinarie skyddsombud för astronomi. Institutionens anställda ska välja en
ny suppleant under våren. Tobias Ambjörnsson och Malin Sjödahl fortsätter som skyddsombud och suppleant
för teoretisk fysik.
Visning av tekniken i undervisningslokaler i astronomihuset: Administrationen tar hand om detta.
GK arbetsuppgifter
Husmöten och kontaktperson vid husfrågor: Eva Jurlander och Caroline Unmack representerar institutionen på
husmöten och vid frågor kring huset.
Ombyggnad: LU Byggnad konsulteras vid frågor kring ombyggnad. Gabriele Kalus kan kontaktas som konsult.
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